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Agradeço o convite que me é formulado pela Universidade de Macau e pelo Gabinete 

de Apoio ao Ensino Superior de Macau. Um prazer renovado voltar a esta cidade e 

universidade. Macau tem sido, ao longo de anos, um espaço privilegiado, não apenas 

por causa dos seus casinos, mas por ser a cidade do oriente que mais semelhanças 

conserva em relação as nossas próprias cidades. Macau é, igualmente, um local de 

referência, pois, desta cidade e região partiram, no século XIX e, posteriormente, 

Cantoneses, que trabalharam e viveram em Moçambique e, lá se miscegenaram , com 

os locais, e partilharam sua cultura e vontade de fazer um mundo melhor para todos. 

 

Por conseguinte, as relações que mantemos com a China, nao se circunscrevem apenas 

aos actuais laços políticos ou económicos, mas assentam numa relação de 

consanguinidade. Este convívio secular estabeleceu novas famílias, com novos 

contornos sociais e culturais. Os Ho, Shew Han, Hyon, Chang, e tantos outros, são 

apelidos que, também aqui, também ocorrem, mas, certamente, os jovens podem nao 

fazer ideia do percurso histórico. 

 

Decidi usar um título já corrente, extraído de um livro publicado pelo IESE, 2015, sobre 

as relações China-Moçambique. Naturalmente, se tratam de dois animais e, o 

pressuposto seria que existe um certo fascínio e misteriosidade no modelo e subtileza 

dos vários acordos estabelecidos.  

 

A mamba  são serpentes comuns no continente africano e da familia das arborícolas e 

do gênero dendroaspsis. Estas serpentes são ágeis e imprevisíveis, sendo a sua 

mordedura letal. Portanto, em Moçambique é temida e respeitada. O dragão, por sua 

vez, é  um reptiliano, uma criatura que combina a serpente e o pássaro , muito 

presentes na mitologia dos chineses e outros povos. O dragão, regra geral, 

é representado como animal de grandes dimensões, normalmente, com asas, plumas, 

poderes mágicos ou hálito de fogo.  Portanto, a crença dos nossos povos , igualmente, 

se cruza, no imaginário dos seus povos. 



 

 

Ao longo de milhões de anos a humanidade estabeleceu rotas. A primeira e maior rota 

foi a rota da própria humanidade. Desde os povos africanos que emigraram para o norte 

do continente e atravessaram para a Asia e chegaram ao resto do mundo. 

Posteriormente, outras rotas , mais ou menos significativas, foram constituídas e 

suportam a historia da humanidade. Rota do ouro, rota do ferro, do marfim, da seda, etc. 

Para esta conferência temos por base Uma Faixa, Uma Rota. Um novo conceito, porém , 

uma experiência que já ocorre com resultados positivos no campo económico e social. 

Mas, na área cientifica e de cooperação no ensino superior, continua incipiente. 

 

 

A China tem realizados importantes investimentos em infraestruturas em Moçambique. 

Estes investimentos ocorrem , sobretudo, depois do ano 2000 ou 2003, quando o mundo 

começou a dar sinais de alguma crise economica e energética. A retração de 

investimentos permitiu que China substituísse os tradicionais investimentos  

 

 

O investimento chinês em Moçambique tem vindo a crescer a ritmo muito acelerado e 

aproxima-se já, em termos acumulados, de 7000 milhões de dólares.  Estão presentes 

no mercado mocambicano cera de 100 empresas chinesas, em áreas diversificadas 

como sejam a energia, agricultura, pesca, imobiliário, materiais de construção, 

turismo, autocarros, telecomunicações, infra-estruturas e comércio.O objectivo tem 

sido o de ajudar Moçambique e os países africanos na sua auto-suficiência.  

 

 

O comércio entre Moçambique e a China atingiu uns 690 milhões de dólares.  As 

importações vindas da China para Moçambique atingiram 496 milhões de dólares e 

suas exportações em direção da China chegaram a 210 milhões de dólares, no último 

ano. A China não é a única a negociar com países africanos, diretamente ou através 

grandes empresas.Portanto, existe uma relação geo-estratégica, e a China 

transformou-se no maior credor das economias africanas. Os hidrocarbonetos 

representam 72% e os metais 14% do total das importações da China provenientes da 

Á frica.  

 

 

A Universidade Pedagogica foi criada nos últimos 34 anos, sendo a primeira 

universidade criada por moçambicanos, como parte do projecto da luta de libertação e 



emancipação política, economica e social de Moçambique. Ao longo destas tres 

décadas de existência foram formados mais de 35 mil professores para o sistema 

nacional de ensino. Estes professores trabalham nas mais de 13.500 escolas existentes 

no país.  

 

 

A UP possui cerca de 60% dos seus estudantes frequentando cursos de ciencias 

naturais e matemática, enquanto, os restantes 40% cursam humanidades, línguas , 

gestão e business, cursos técnicos e engenharias, agro-pecuária e outros. Portanto, 

com cerca de 60 mil estudantes, espalhados pelo vários campi, ao longo do país, a UP 

se converteu num símbolo cultural  e de unidade nacional, pois, formou e forma, 

cidadãos de todos os extractos sociais e de todas as regiões geográficas do país. 

 

 

A contemporaniedade tem sido caracterizada por profundas mundanas estruturais. O 

neoliberalismo e o pos modernismo geraram uma nova revolução em praticamente 

todas as áreas do saber. As novas tecnologias, a inteligência artificial, a robótica, 

impõem uma nova forma de estar. Os jovens, sobretudo, estao expostos a muita 

informação e tecnologia, de tal sorte que os seus docentes, nem sempre, conseguem 

acompanhar o ritmo. Portanto, esta parceria e cooperação, passará, por usar os 

resultados da inovação tecnológica em beneficio dos nossos povos e países. 

 

Esta região da Baia de Guangdung tem sido referenciada como uma das mais 

avançadas tecnologicamente. A Universidade de Macau em pouco mais de 37 anos de 

existência, se converteu numa das mais credenciadas no desenvolvimento de ships e 

softwares, enquanto a cidade de Shenzhen surgiu para o mundo, como referência 

obrigatória na inovação tecnológica. Aqui foi desenvolvido um software que facilita o 

pagamento de transações comerciais. 

 

Moçambique, tem uma população jovem que nao ficou indiferente aos 

desenvolvimentos tecnológicos e sobretudo ao uso e recurso aos celulares. Assim, os 

softwares IZI, M pesa, e outros, tem por base as operadores de telecomunicações. 

Deste modo, elas se servem dos telefones celulares para realizar operações comerciais 

como transferência de valores, pagamentos e outras operacoes. O grupo de pessoas 

que usa estas aplicações ja ultrapassa os dez milhões, numero superior ao de 

subscritores de contas bancarias, nos bancos comerciais. Portanto, colocar a 

disposição destes usuários um novo aplicativo para pagamento directo, aumentaria , 

ainda mais , a eficiência e fiabilidade das operaçoes. 



 

Por conseguinte, existe uma grande expectativa em torno do programa Uma Faixa, 

Uma Rota, pois, para além do desenvolvimento tecnológico, beneficiaríamos, todos, 

da  mobilidade entre as universidades dos países de expressão oficial portuguesa. 

Incrementar esta mobilidade transformou-se num imperativo e na propria rota que as 

nossas universidades deverão seguir.  Esta mobilidade, uma vez mais, beneficiara os 

discentes e os docentes,  a transferência de tecnologia e know-how e, em definitivo, 

as relações entre os nossos povos e países. 

 

 

A China e os alguns dos países de língua oficial portuguesa enfrentam desafios 

comuns. Os mais importantes seriam as questões relacionadas com a demografia e o 

rápido crescimento populacional, as mudanças climáticas e, finalmente, o uso das 

tecnologias de comunicação e informação. Como podem ser resolvidas estas questões 

e que experiências podem interessar a uns e outros. 

 

 

Em relação demografia  a questão assenta na população jovem. Moçambique, apenas 

para exemplificar, mais de 60% da população tem menos que 24 anos e, 

consequentemente, vive na expectativa de realizar seus sonhos e aspirações. Esta 

população tem tido acesso a um grande volume de informação, eventualmente, mais 

informação  e tecnologias, que alguma vez algum outro mocambicano teve. Portanto, 

responder as demandas destes jovens é , igualmente, fundamental. 

 

 

O mesmo ocorre com as mudanças climáticas. A China tem uma grande experiência 

na forma como lida com as adversidades climatéricas. Estas mudanças climáticas tem 

sido responsáveis pela mudanças brusca dos padrões agrícolas, destruição de escolas e 

residências e outras infra-estruturas  económicas , que frustam os investimentos 

realizados e as necessidades fundamentais dos povos. A troca de experiências nesta 

área particular tem de ocorrer com o respaldo das pesquisa cientificas e a partilha de 

resultados e boas práticas. 

 

 

Finalmente, as tecnologias de informação e comunicação seguem um roteiro 

irreversível, pelo que o seu desenvolvimento precisa de facilitar a vida dos cidadãos e 

melhorar o seu estado de saúde, bem estar social e de prosperidade. Portanto, o 

desenvolvimento de novos softwares e hardwares sera, igualmente, imprescindível. 



 

 

Uma Faixa, Uma Rota, pode ser um programa economico e de desenvolvimento de 

infra estruturas com resultados bem estabelecidos em muitos dos nossos países , 

porém , na cadeia ainda deu passos tímidos. Resumem-se na troca de programas 

linguísticos. Em abono da verdade, a China tinha cerca de 600 estudantes de lingua 

portuguesa ha cerca de 10 anos. Estes estavam baseados em três universidades, 

incluindo a Universidade de Macau. Actualmente, existem mas de 40 mil estudantes 

de lingua portuguesa, em pelo menos 30 universidades chinesas. Estes números 

ocorrem em escalas que nao podem ser ignoradas e que podem ser incrementadas com 

a participação das nossas universidades. 

 

 

Portanto, parece ser o momento certo para lançarmos as bases da rota que nos 

conduzirá a uma faixa e ao desenvolvimento integrado e sustentado das nossas jovens 

universidades, discentes, docentes e povos. 

 

 

Jorge Ferrão  

 


